Jaargang 12, 08 -01 -2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Om te beginnen wil ik jullie allemaal een gezond en gelukkig 2021 wensen. Ik hoop dat we in het jaar
2021 weer de fijne elementen terugkrijgen van het leven dat we hadden voor de coronacrisis. Ik
hoop vooral ook dat jullie allemaal gezond blijven.
Deze brief is de eerste algemene brief van dit kalenderjaar. Jullie mogen ervan uit gaan dat we
voorlopig wekelijks op vrijdag een kort bericht sturen met informatie over de belangrijkste
schoolzaken. Tussendoor kan er soms een extra bericht verstuurd worden naar een specifieke groep,
zoals we dat deze week twee keer deden met de examenklassen.
Deze week startten we weer met onlineonderwijs; we begonnen daarmee met alle klassen. Met
ingang van maandag 11 januari zullen de eindexamenleerlingen weer naar school komen: van de
regering mogen we voor deze groep leerlingen een uitzondering maken.
Op verzoek van de docenten wil ik de leerlingen vragen om tijdens die onlinelessen gewoon de
camera aan te zetten tijdens het gedeelte dat de docent met de klas aan het werk is. Er zijn
meerdere mogelijkheden om dat op een prettige en veilige manier te doen (collegeopstelling,
achtergrond aanpassen enz.). Voor onze collega’s is het fijn als ze gezichten kunnen zien en het
onderwijs toch nog die persoonlijke touch krijgt die we op dit moment zo missen.
Daarnaast willen we alle ouders/verzorgers vragen ons elke dag goed te informeren bij ziekte of
afwezigheid om andere reden van hun zoon of dochter. Zo weten de docenten welke leerlingen ze in
de lessen kunnen verwachten en welke niet.
Tot slot, ook wij hadden gehoopt dat wij ons onderwijs op een normale manier hadden kunnen
aanbieden. Dat is nog steeds niet het geval. Laten we hopen dat het einde van deze crisis snel komt,
zodat we weer snel op een gewone manier aan de slag kunnen.
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